Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.
1/9
2/9
3/9
4/9

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 19. 8. 2015 – 5. 10. 2015.
5 / 9 Schválení finančních prostředků pro výsadbu zeleně na obecním hřbitově.
6 / 9 Schválení záměru pronájmu nebytových prostor pro ordinaci praktického lékaře.
7 / 9 Česká pošta PARTNER.
8 / 9 Schválení provozního řádu obecního hřiště.
9 / 9 Různé
10 / 9 Závěr
Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1/9
-

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. Ing. Petr Žůrek.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelé souhlasí: 10

2/9
-

Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10

3/9

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

4/9
-

-

-

Zápisovatelem byl pověřen p. Pavel Nelešovský.
Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Václav Skuplík a p. Lukáš Dener.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.
Starosta informoval o schválení nového Statutu města Opavy.
Informoval o výši volných prostředků na účtu MČ, což je ke dni 5. 10. cca 1 400 000,Kč.
Informoval o stavu čerpání dotací obecních spolků: SDH 91 tis. Kč; TJ 139 tis. Kč;
Myslivci 25 tis. Kč; AVZO 26,5 tis. Kč; Kušisti 33,9 tis. Kč. Mimo tyto dotace čerpali
TJ Suché Lazce 20tis. na akci Dětský den, SDH na dopravu a PHM 38 832 Kč a Klub
důchodců
11 400 Kč.
Starosta také informoval zastupitele, že jedná se zástupci Technických služeb o cenové
nabídce a způsobu provedení nového chodníku v délce 700m, tj. napojení na stávající
chodník až po točnu autobusů MHD na Přerovci. Také jedná se Správou silnic o
položení nového asfaltového pásu, který ovšem je podmíněn stavem místní kanalizace.
Ta se bude prověřovat mobilní kamerou.
Revitalizace dětského hřiště: kompletní projekt je již vypracovaný, Ing. arch. Mlýnek
nyní vyřizuje potřebné dokumenty a povolení, aby realizace mohla, proběhnou co

5/9
-

nejdříve v nadcházejícím jarním období. O finanční náklady se rozdělí obec a škola.
Starosta hodlá oslovit mimo jiné i místní podnikatele, firmy a podniky v blízkém
okolí.
Zastávky na Přerovci: při poslední kolaudaci byly zjištěny nedostatky na zábradlí u
jedné z nich. Příslušný odbor MMO vyzval zhotovitele, tj. firmu bývaleho pana
starosty, aby tyto nedostatky neodkladně odstranil.
Starosta poděkoval všem, kteří pomáhali na akcích Kulturního léta 2015 v Suchých
Lazcích. Zároveň pozval všechny zástupce obecních složek 30. 10. 2015 v 19 hodin do
Kulturního zařízení, kde proběhne plánování obecních akcí na příští rok.
Zastupitelé berou na vědomí

-

Schválení finančních prostředků pro výsadbu zeleně na obecním hřbitově
Starosta vyzval ke schválení finančních prostředků na nákup zeleně, která se vysadí
kolem levé části místního hřbitova. Částka je stanovena na 15 000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10
Proti: 0.
Zdržel: 0.

6/9

Schválení záměru pronájmu nebytových prostor pro ordinaci praktického lékaře.

-

Starosta informoval o zájmu MUDr. Víta Kašpárka provozovat ordinaci po
předchozím lékaři MUDr. Šárce Běrské, s nástupem po novém roce (k 1. 1. 2016).
Starosta vyzval ke schválení tohoto záměru pronájmu.
Zastupitelé souhlasí: 10
Proti: 0
Zdržel. 0

7/9
-

-

Česká pošta Partner.
Česká pošta má v plánu k 1. 6. 2016 zrušit současnou podobu provozu na pobočce v
Suchých Lazcích. Nabízí obci své služby prostřednictvím nového programu ,,Pošta
Partner", kde za přepážkou nesedí zaměstnanec České pošty, ale třetí osoba, která je
odpovědná za provozování služeb České pošty. Nabízí a poskytuje stejné služby
občanům jako pošta. Za to dostává měsíční paušál a procenta za zprostředkované
transakce. Starosta navrhuje, aby toto místo vykonávala asistentka starosty, jelikož na
úřadě nepracuje na plný úvazek. Pokud se vedení obce nevyjádří k zachování pobočky
do konce října, Česká pošta nabídne tuto službu Tempu a. s. (bývalá Jednota).
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o zachování pobočky České pošty se službou
Partner v rámci současné provozovny na obecním úřadě.
Zastupitelé souhlasí: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé vyzvali starostu, aby zjistil více informací z obcí, kde již tato služba
Partner funguje a na příštím zasedání je informoval. Jedině tak se mohou k tomuto
bodu smysluplně vyjádřit a navrhnout kým a za jakých podmínek obsadit místo na
naší pobočce.

8/9
-

Schválení provozního řádu obecního hřiště.
Starosta přečetl návrh provozního řádu zastupitelům, ti jednotlivé body dle potřeby
okomentovali a doopravili. Následně je vyzval k odsouhlasení.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

9 / 9 Různé
-

-

-

Starosta přednesl žádost pana R. Lichého a I. Liché o odkoupení pozemku č. 211.
Jedná se o betononovou plochu ve špici areálu restaurace, o výměře 37 m². V jejich
plánu je vybudovat zde vjezd pro invalidy.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Místostarosta přednesl žádost velitele zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
J. Sedláčka o přidělení dotace na nákup sportovní sady hadic pro požární sport.
Zásahová jednotka obce vyhrála částku 7 000,- v soutěži O pohár primátora města a
ráda by tyto peníze společně s dotací obce použila na hadice pro všechny mladé
hasiče. Výše požadované dotace je 10 000,- Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zástupci skupiny rodičů (tři rodiny) oslovili pana starostu se žádostí o změnu trasy
autobusu společnosti TQM. Jedná se o spoj směr Opava - Štítina. Rodiče požadují, aby
autobus zajížděl do naší obce 2x denně a to ráno o půl osmé a odpoledne v 16 hod
odjížděl ze Štítiny. Dětem tak bude zajištěna bezpečnost při cestě do i ze školy.
Nemusejí chodit přes rušné centrum města, jako je tomu v případě městské hromadné
dopravy. Starosta chce, aby sucholazecké děti prioritně navštěvovaly místní ZŠ od 1.
do 5. třídy, a nesnižovali tím tak už tak někdy podlimitní stav žáků v naší ZŠ. Byl by
ale rád, kdyby se škola na Štítině stala školou spádovou pro místní ZŠ a dle možností
by celé třídy vyšších stupňů (6. třída a výše) pokračovaly ve studiu na Štítině.
Zastupitelé pověřili starostu zajištěním vyjádření ředitele ZŠ Štítina a vedení
společnosti TQM.

Lukáš Dener

Ing. Václav Skuplík

USNESENÍ
z 9. Zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 6. 10. 2015
1/9

ZMČ 15

Schválení programu 9. zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
program 9. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/9

ZMČ 15

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovatele zápisu
p. Lukáše Denera a Ing. Václava Skuplíka.
a zapisovatelem zápisu p. Pavla Nelešovského.

3/9

ZMČ 15

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- schválení nového Statutu města Opavy.
- výši volných prostředků na účtu MČ, což je cca 1 400 000,- Kč.
- stav čerpání dotací obecních spolků: SDH 91 tis. Kč; TJ 139 tis. Kč;
Myslivci 25 tis. Kč; AVZO 26,5 tis. Kč; Kušisti 33,9 tis. Kč; čerpání TJ
20tis. na akci Dětský den, čerpání SDH na dopravu a PHM 38 832 Kč a
čerpání Klub důchodců 11 400 Kč.
- jednání starosty se zástupci Technických služeb o cenové nabídce a
způsobu provedení nového chodníku v délce 700m na Přerovci.
- postup při revitalizaci dětského hřiště při ZŠ.
- situaci a řešení zastávky na Přerovci.
- setkání složek 30. 10. 2015.

4/9

ZMČ 15

Schválení finančních prostředků pro výsadbu zeleně na
obecním hřbitově
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
uvolnění finančních prostředků 15 tis. Kč pro výsadbu tújí u hřbitova.

5/9

ZMČ 15

Schválení záměru pronájmu nebytových prostor pro ordinaci
praktického lékaře.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor pro ordinaci praktického lékaře.

6/9

ZMČ 15

Česká pošta Partner.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí

se zachováním pobočky České pošty se službou Partner na obecním
úřadě.
7/9

ZMČ 15

Schválení provozního řádu obecního hřiště.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
provozní řád obecního hřiště.

8/9

ZMČ 15

Různé.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 211.
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
žádost velitele zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
p. Sedláčka o přidělení dotace na nákup sportovní sady hadic pro
požární sport. Ve výši 10 tis. Kč.
Zastupitelstvo MČ
pověřuje starostu
jednáním s ředitelem ZŠ Štítina věci spádové školy pro Suché Lazce a
jednáním s TQM o možnostech zajištění autobusové dopravy
(dvou autobusových spojů).

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

